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Leuven, 12 maart 2019

PERSBERICHT
Groene Kring krijgt nieuwe voorzitter
Leuven - De 23-jarige Bram Van Hecke, uit Oudenburg, is aangesteld als de nieuwe voorzitter
van Groene Kring, de beweging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Hij treedt in de
voetsporen van Giel Boey, die op 1 april 2019 een andere functie opneemt.
Groene Kring brengt als vereniging voor jonge land- en tuinbouwers haar leden samen, biedt hen opleiding en
verdedigt hun belangen in nauwe samenwerking met KLJ en Boerenbond. Met meer dan 3000 leden is Groene Kring
de grootste vereniging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen.
Bram groeide op op een melkvee- en varkensbedrijf in Oudenburg, West-Vlaanderen. Hij was lang actief binnen KLJ
en later ook bij Groene Kring. Zo werd hij onlangs verkozen als afgevaardigde van Groene Kring binnen het ‘Young
Farmers’ Committee’ van de Wereld Landbouworganisatie (WFO) en nam hij deel aan uitwisselingen van Europese
koepelorganisatie CEJA. Bram is bio-ingenieur en rondt in juni zijn studie ‘European policy and advocacy’ af.
Bram: “Ik ken Groene Kring al een hele tijd als een sterke organisatie die de belangen van jonge land- en tuinbouwers
verdedigt. Dat ik nu mee aan de kar kan trekken, en samen met het team van medewerkers en de vele vrijwilligers de
beweging kan sturen is een privilege. Jonge land- en tuinbouwers staan voor verscheidene uitdagingen in de toekomst
en kunnen hier oplossingen aanbieden. Het is dan ook belangrijk om hen te verenigen en samen voor hun noden te
vechten. Ik ben alvast klaar om me 100% in te zetten voor Groene Kring!”

Huidig voorzitter Giel Boey draagt de leiding vol vertrouwen over aan Bram.
Giel: “Ik ben verheugd dat Bram deze functie zal opnemen. We hebben in hem een geëngageerde, competente en
talentvolle opvolger gevonden. En daarenboven is Bram Groene Kringer in hart en nieren! Ik ben er van overtuigd dat
hij samen met onze vrijwilligers Groene Kring kan laten groeien en bloeien en dat hij de belangen van onze jonge
boeren sterk zal verdedigen.”
Giel zal de komende periode intensief samenwerken met Bram om de overdracht vlot te laten verlopen.
Bram zal de functie van voorzitter volledig opnemen vanaf 1 juli 2019.
Giel Boey
voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

Voor meer informatie: Giel Boey | voorzitter | 0479 75 81 07 | voorzitter@groenekring.be

Groene Kring?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kring-leden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en
belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem zeker een
kijkje op de website www.groenekring.be of op onze Facebookpagina
www.facebook.com/groenekringnationaal!

